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Додаток
Приклади обліку операцій оренди для КНП

№ 
з/п Господарська операція

Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т Сума

Облік у медзакладі, що є платником ПДВ
1 Уклали договір оренди та отримали попередню оплату від орендаря у 

березні 2019 року: за півроку (квітень-вересень), по 6000 грн за кожен 
місяць, у т. ч. ПДВ

311 69 36000,00

2 Відобразили податкове зобов’язання з ПДВ у березні (на дату авансу, 
6000 = 36000×1/6)

643 641 6000,00

Облік орендних платежів
3 Надали послуги з оренди, підписали акт надання послуг оренди за квітень, 

списали частину авансу з доходів майбутніх періодів
69 713 6000,00

4 Вирахували з доходу суму ПДВ 713 643 1000,00
5 Списали доходи на фінансовий результат 713 791 5000,00

Облік компенсації комунальних послуг від орендаря
6 Виставили рахунок орендарю для відшкодування комунальних послуг 

за квітень (суму визначили розрахунково)
377 719 4800,00

7 Відобразили податкове зобов’язання з ПДВ для сум, що має відшкодувати 
орендар

719 641 800,00

8 Отримали відшкодування комунальних послуг від орендаря за квітень 311 377 4800,00
9 Перерозподілили комунальні послуги з рахунку обліку адмінвитрат (92) 

на субрахунок обліку собівартості орендних послуг (949) у частці, 
що належить орендарю (якщо обліковуєте комуналку у складі 
адміністративних витрат)

949 92 4000,002

10 Списали доходи на фінансовий результат 719 791 4000,00
11 Списали витрати на фінансовий результат 791 949 4000,00

Облік орендних платежів до місцевого бюджету (якщо такі є)
1 Надали послуги з оренди, підписали акт про надання послуг оренди 

за квітень, списали частину авансу з доходів майбутніх періодів
69 713 6000,00

2 Вирахували з доходу суму ПДВ 713 643 1000,00
3 Відрахували 30% орендної плати відповідно до рішення місцевої ради 713 642 1800,00
4 Перерахували до місцевого бюджету належну суму орендної плати 642 311 1800,00

Облік у медзакладі, що не є платником ПДВ
1 Уклали договір оренди та отримали попередню оплату від орендаря 

у березні 2019 року: за півроку (квітень-вересень), по 6000 грн за кожен 
місяць

311 69 36000,00

2 Надали послуги з оренди, підписали акт про надання послуг оренди 
за квітень, списали частину авансу з доходів майбутніх періодів

69 713 6000,00

3 Виставили рахунок орендарю для відшкодування комунальних послуг 
(суму визначили розрахунково)

377 719 4800,00

4 Отримали від орендаря відшкодування вартості комунальних послуг 311 377 4800,00
5 Списали доходи на фінансовий результат 713 791 6000,00

719 791 4800,00
6 Перерозподілили витрати на комунальні послуги 949 92 4800,00
7 Списали витрати на фінансовий результат 791 949 4800,00

2  Якщо такий запис у комп’ютерній програмі, де медзаклад веде облік, реалізувати складно, оформте це коригування бухгалтерською 
довідкою, коли складатимете Звіт про фінансові результати.


